
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 30 iunie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 505 din 23.06.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 30 iunie 2022, ora 10.00, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.    
 
 Dispoziţia nr. 505 din 23.06.2022 este anexată la dosarul şedinţei.  
                           
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul 
„Monitorul de Botoșani” şi pe site-ul propriu. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani 
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 26 mai și 

15 iunie 2022 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2022. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu rezerva 
de implementare, ca urmare a aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru proiectul 
„Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL 
Cișmea”, cod SMIS 127792  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 29-31 iulie 2022 a 
evenimentului  „Street Food Festival Botoşani” 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezultatului   final al concursului de proiecte 
de management organizat pentru ocuparea funcției de manager al Filarmonicii  
„George Enescu” Botoșani, al proiectului de management câștigător si duratei 
contractului de management  

7. Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie 
Pompeiu nr. 2, sc. A compus din una cameră, numitei Borcoi Alina Alexandra,  
aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil care a fost retrocedat 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței unui teren transmis in folosință 
gratuită către Parohia Izvorul Tămăduirii 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței unui teren concesionat conform 
contractului de concesiune nr. 932 din 29.12.1994 

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. PROFI 
IZO.BEK S.R.L. Botoșani 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea 
cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui teren situat în Calea Naţională, nr. 
36, parte din terenul înscris în CF nr. 68797 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în 
Incubatorul de afaceri Botosani 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune  
14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 

operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului 
Botoṣani 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Miron Costin, municipiul 
Botoșani, Județul Botoșani”  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Construire parcare Aleea Școlii FN, Botoșani” 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea Curcubeului FN, Botoșani” 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Construire parcare str. Mihail Kogălniceanu FN, 
Botoșani” 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare Strada Smârdan”, municipiul 
Botoșani 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, 
municipiul Botoșani, Județul Botoșani   

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare termică  - Laborator de analize medicale si 
Compartiment BK” 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Botoșani a unor terenuri 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: „Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, 
cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de executat”   

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren cu destinația acces către S.C. 
Leila Boutique  

25. Proiect de hotărâre  privind măsuri de administrarea a unui teren proprietatea 
publică a municipiului Botoșani, situat în str. Tudor Vladimirescu intersecţie str. 
Parcul Tineretului  

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren cu destinația acces, situat în 
str. 1 Decembrie nr 1, către Vatavu Alin  
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27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
Str. Plopilor nr. 19, CF/NC 55694” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință P+M și împrejmuire teren” 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
Str. Popăuți nr. 32, CF/NC 52138“ în vederea realizării obiectivului “desființare 
locuință și magazie, construire locuință P+1E 

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Calea Națională nr. 24H, CF/NC 52632“ în vederea realizării obiectivului “ 
construire spălătorie auto” 

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Bucovina nr.64, CF/NC 56376“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuință unifamilială Sp+P+E, foișor și împrejmuire teren”  

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, parter, ap. 3 , nr. CAD./CF 52688- C1-U10“ în 
vederea realizării obiectivului „creare acces la fatada principala, construire balcon 
la fatada posterioara cu forma si dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare si 
schimbare destinaţie din spatiu de locuit in cabinet medical”  

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. I.C. Brătianu, f.nr., CF/NC nr. 68261” în vederea realizării obiectivului 
„Construire locuință parter, fosă septică și împrejmuire teren” 

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în vederea realizării obiectivului „Construire 
locuință parter, fântână și împrejmuire teren ” 

34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
Strada Doboșari nr.108 F, CF/NC 64945” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință P+M ” 

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
Aleea Florilor,  Nr. 11B, CAD/CF 69278” în vederea realizării obiectivului 
„Construire două locuinţe cu garaj, utilităţi și împrejmuire teren”  

36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Săvenilor, nr. 92, CF/NC nr. 6532” în vederea realizării obiectivului 
„Construire locuință parter și împrejmuire teren ” 

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – Str. Dimitrie Rallet nr.26, CF/NC 65789“ în vederea realizării 
obiectivului “recompartimentări interioare și schimbare destinație din boxe în 
apartamente, amenajare mansardă în podul existent 

38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – PC405/15, Aleea Pajiştei, fn, CF/NC 68640“ în vederea realizării 
obiectivului “introducere în intravilan teren în vederea construirii unei locuințe 
S+P+1E, garaj și magazie  

39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – Str. Victoriei, nr.20, mun.Botosani, CAD/CF57135, 
CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului “construire imobil locuințe 
colective S+P+4E+5E(retras), amenajare parcare, împrejmuire teren, branșamente 
utilități, organizare șantier 
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40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, CAD/CF54991“ în vederea 
realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren 

41. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august  2022. 

42. Situația la data de 30.04.2022 a realizării indicatorilor financiari stabiliți prin 
contractul de mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent 
anului 2022 (anexa 1, 2)  de către  S.C. Modern Calor S.A. Botoșani 

43. Situația la data de 30.04.2022 a realizării indicatorilor de performanță financiari și 
nefinanciari realizați de către S.C. Locativa S.A. Botoșani. 
 
Completarea nr. 1 a ordinii de zi este următoarea: 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 23 iunie 2022 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 9-10 iulie 2022 a unui 

eveniment cultural sportiv de către Asociaţia Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu 
municipiul Botoșani 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 
30.03.2022 privind acceptarea unor donaṭii 

4. Proiect de hotărâre privind declararea bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – 
canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului  Botoșani- locuințe pentru 
tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public local și transmiterea în 
concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, 
situat în str. Pod de Piatră nr. 8B, municipiul Botoșani. 

 
Completarea nr. 2 a ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de 
exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv 
S.A. Botoşani privind aprobarea majorării capitalului social cu suma de 590.000 lei 
 
Şedinţa este legal constituită. 
 
La lucrările ședinței participă 18 consilieri în funcție, lipsind doamnele consilier 

Monica Delia Adăscăliței și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Daniel 
Botezatu și Eugen Cristian Țurcanu. Domnul consilier Marius Buliga participă la ședință 
prin mijloace electronice. 
 

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completările aferente, cu retragerea 
punctului nr. 4 și 25 de pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (18). 

  
Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru interpelările de la 

punctul 1 al ordinii de zi. 
 

 Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – două chestiuni, am să încep cu o 
rugăminte, pentru că e rezolvabilă: în zona unde avem fast-food-uri în oraș, cu precădere 
în zona Primăverii, lângă părculețul de joacă pentru copii, avem o problemă în sensul în 
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care sunt foarte multe ambalaje de la mâncare, vin ciorile și răstoarnă coșul de gunoi, 
avem în continuu mizerie, oricât de mult s-ar chinui colegii de la Urban Serv să rezolve 
problema. În sensul acesta, poate reușim acolo să schimbăm coșurile de gunoi, să punem 
de genul celor care sunt în parcul de la Primărie, și atunci nu vor mai putea răsturna ciorile 
mizeria în stradă. E o chestiune simplă, pe care cred că o putem rezolva în câteva zile, 
dacă există voință și, din ce am văzut, avem astfel de coșuri la colegii de la DSPSA. 

 În al doilea rând, am o întrebare venită de la mai mulți botoșăneni și anume: ce se 
întâmplă cu licitația pentru locurile de parcare? Mâine e 1 iulie, au trecut 6 luni din acest 
an, toată lumea așteaptă această licitație. Înțeleg că sunt ceva probleme cu baza de date, 
poate ne explică colegii de la Patrimoniu, dar și colegii de la Taxe și Impozite, ce se 
întâmplă cu licitațiile și când le vom avea. 

 Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vom analiza varianta de a schimba 
coșurile, iar pentru licitație îl rog pe domnul Gherase să ne explice care este situația, că 
văd că este prezent în sală. 

Domnul Iulius Gherase – Primăria municipiului Botoșani implementează un 
software nou, iar firma care implementează noul program de gestiune a locurilor de 
parcare, baza nouă de date, are ceva probleme cu colectarea datelor, locurilor plătite, 
corelarea lor cu baza noastră de date de la Serviciul Patrimoniu, încercăm spre sfârșitul 
lunii acesteia să facem licitațiile, luna iulie. 

 
Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (23).   
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2022 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 
5. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – stimați colegi, îmi voi păstra punctul 

de vedere legat de această rectificare de buget, ținând cont de faptul că suplimentăm 
veniturile cu 112.720 de lei și, în condițiile în care fără 1000 de lei, toată suma merge la 
Nova Apa Serv pentru mărirea de capital, nu mi se pare nici corect, din punctul nostru de 
vedere, este pentru prima dată când contribuim cu bani la S.C. Nova Apa Serv S.A., cred 
că era o decizie și o hotărâre care trebuia să treacă printr-o dezbatere publică.  

Mai nou, am văzut că în ședința ordinară sau extraordinară de la Consiliul Județean 
s-a votat componenta variabilă pentru consiliul de administrație de la S.C. Nova Apa Serv 
S.A., această componentă variabilă fiind, de fapt, un fel de comision de succes care li se dă 
celor de succes de acolo. Și, probabil, noi dacă nu alimentăm cu bani de la municipiu, nu 
au de unde să își ia comisionul de succes sau componenta variabilă. 

Știm cu toții prin ce situații trece Nova Apa Serv, dar știm cu toții că locuitorii 
municipiului Botoșani, pentru că de asta suntem aici, în ultima vreme sunt văduviți de 
serviciile de calitate de la respectiva societate. Am votat aici mărirea de prețuri atât la apă, 
cât și la canal, plătim apă meteorică la nesfârșit și municipalitatea este de departe cel mai 
bun contribuabil la Nova Apa Serv. Cred că nu era oportun, sau, dacă ne dau banii afară 
din casă, cred că nu este oportun să contribuim cu bani care vin din taxele și impozitele 
botoșănenilor, bani care, de altfel, tot botoșănenii îi plătesc la apă, și plătesc serviciile, să 
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majorăm capitalul social. Eu mă voi opune la  proiectul de hotărâre doar datorită acestui 
fapt, celelalte cheltuieli par normale. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – un punct de vedere eminamente politic, 

așa cum a fost și la Consiliul Județean, pentru că această sumă merge pentru capitalizarea 
societății Nova Apa Serv, pentru a-și achiziționa utilaje cu care să intervină și în 
municipiul Botoșani pentru reparația avariilor, sub nicio formă nu se duc pentru plata 
indemnizațiilor sau pentru ce ați spus dumneavoastră. 

Același lucru se întâmplă și la societatea Urban Serv, unde avem o propunere tot 
pentru achiziția utilajelor, pentru că aceste societăți trebuie sprijinite, pentru că sunt cu 
capital public, și atunci este normal să ne îngrijim de aceste societăți ale noastre. De ce am 
ajuns să avem un procent foarte mic la Nova Apa Serv, să nu contăm în Adunarea 
Generală a Acționarilor, pentru că niciodată nu s-a participat la majorarea de capital, cum 
foarte bine ați spus.  

Dacă s-ar fi participat și în trecut, poate aveam mai multe acțiuni și aveam un alt 
cuvânt de spus, dar avem alte pârghii cu care intervenim asupra activității societății și vă 
pot spune că am început să asfaltăm, acolo unde au fost intervenții, în locul societății Nova 
Apa Serv, urmând să ne recuperăm cheltuielile, penalitățile și, în același timp, am aplicat 
și o serie de sancțiuni, pe care le aplicăm în continuare, dacă nu intervin la timp. Dar era 
firesc să contribuim cu acest procent, și pentru a-i ajuta, pentru a avea servicii mai bune în 
municipiul Botoșani și sub nicio formă pentru plata salariilor. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele inițiatorului, 

acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel 
Flutur) și 3 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Maricel Corneliu 
Maxim). 
 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici cu rezerva de implementare, ca urmare a aplicării 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
pentru proiectul „Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară 
cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 – retras. 

 
 Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 
în perioada 29-31 iulie 2022 a evenimentului „Street Food Festival Botoşani” – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 
 
 Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – doresc să fac un amendament, în 
urma discuțiilor cu Poliția Locală și Poliția Rutieră, să eficientizăm această activitate, din 
punctul de vedere administrativ și schimbăm locația pe Pietonalul Unirii, pentru a nu se 
bloca în perioada respectivă străzile care au fost propuse inițial, cu scena în fața 
monumentului Răscoalei de la 1907, aș vrea să fac acest amendament. Suprafața de 
aproximativ 5000 mp. 
 
 Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – domnul viceprimar mi-a luat-o 
înainte, întrebarea era logică și la mine, de ce nu o facem pe Pietonalul Unirii sau de ce nu 
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o facem în Centrul Vechi, tinând cont de faptul că noi acolo am rezolvat în timp problema 
alimentării cu energie electrică pentru astfel de festivaluri, și în Centrul Vechi, și pe 
Pietonalul Unirii. 
 A merge în zona aia, acolo, la Casa Tineretului, și toată bucata aia, era o cheltuială 
în plus pentru noi, pentru a asigura atât curentul, cât și apa. Dacă s-a schimbat, e foarte 
bine. 
 
 Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Buhăianu, acesta este aprobat 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat, acesta 
este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea  
rezultatului   final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea 
funcției de manager al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, al proiectului de 
management câștigător și duratei contractului de management – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
  

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  repartizarea 
apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc. A compus din una cameră, 
numitei Borcoi Alina Alexandra,  aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil care 
a fost retrocedat – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (18). 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței 

unui teren transmis in folosință gratuită către Parohia Izvorul Tămăduirii – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 
la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel 
Gheorghiță). 

 
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței 

unui teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 932 din 29.12.1994 – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – cred că este o greșeală în dispoziția 

hotărârii, nu, nu e asta adresa. Aleea Gen. Ghe. Avrămescu nr. 26, adresa e undeva pe 
Calea Națională, cred că la nr. 36, nu e acolo. În spate? Dar contractul de concesiune cu ei,  
inițial, este pe Calea Națională. Acum e noua adresă? Contractul inițial și actele adiționale 
sunt pe Calea Națională. Avem o nouă recenzie acolo? Noi facem, dăm acolo în plus niște 
metri pătrați, dar întreb dacă este bună sau nu adresa. E un schimb de carte funciară, atunci 
trebuie să modificăm și contractul de concesiune, lăsăm pe două adrese contractul de 
concesiune? Majorarea e pe o adresă și contractul inițial e pe Calea Națională? Sper să nu 
fie o greșeală, să rectificăm. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18). 

 
Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei 

donaṭii din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. Botoșani – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și 
Cătălin Mugurel Flutur). 

 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 
procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui teren 
situat în Calea Naţională, nr. 36, parte din terenul înscris în CF nr. 68797 – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate 
nr. 3. 
 
 Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – terenul, ca și clădirile în speți, au 
aparținut întotdeauna municipiului Botoșani. Acest E’ON sau DistriGaz, o multinațională, 
care fac bani din foarte multe lucruri, s-au trezit  într-o proprietate, nu înțeleg dacă o au în 
proprietate sau nu, cu acest teren. 
 De ce trebuie să ne cumpărăm noi terenul nostru? Cred că ar fi mult mai indicat să 
le sugerăm celor de la E’ON, pentru că știm toți bucățica aia, este spațiu verde și în 
momentul de față, să amenajeze ei un parc pentru municipalitate: să mute gardul, să mai 
planteze Copaci. Iarăși voi întreba, ne dau banii afară din casă și cumpărăm de la o 
multinațională care ne jupește de bani un colț de teren să facem un parc? Când vis-a-vis 
avem Parcul Sucevei. Sau poate avem un alt interes. Haideți prima dată se le propunem să 
ne doneze teren,. Haideți să le propunem să facă ei un parc, pentru că de asta fac bani 
peste tot în țara asta și în orașul acesta. Noi repede ne grăbim să cumpărăm terenul acela, 
nu am reușit să cumpărăm de 7 ani tot ce înseamnă infrastructura lor de pe stâlpii, dar 
găsim repede, și o să avem un raport de evaluare, să cumpărăm repede bucățica aia de 
teren pe care cred că ar putea să ne-o dea așa, în mărinimia lor și în bogăția lor. Nu voi 
vota acest proiect de hotărâre. 
 
 Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – bineînțeles că le-am solicitat tuturor să 
facă donații, și cu alte ocazii. Din păcate, nu s-a întâmplat, și, mai mult, ne putem trezi cu 
un bloc acolo, în fața unei catedrale, și putem pierde o zonă care este spațiu verde. 
Abordarea aceasta, că nu dorim să cumpărăm, poate fi o variantă de gândire, dar este 
greșită, din punctul meu de vedere, la fel cum am făcut și cu rețeaua de iluminat public. 
Când am avut oportunitatea să o primim gratuit, am pierdut termenul legal, și acum ar 
trebui să o cumpărăm, să facem execuții în infrastructură, pentru că nu interveneau asupra 
avariilor. Am semnat la notar contractul pentru achiziția rețelei de iluminat public, am 
negociat, spun eu, foarte bine, am venit în fața dumneavoastră cu plata în două rate anuale, 
cu un preț foarte bun, pentru întreaga rețea de iluminat public pe care vrem să o 
modernizăm. Odată cu achiziția acestui teren, intenționăm să facem un parc, niciodată nu 
va putea fi vândut, concesionat, și așa mai departe, pentru că intră în domeniul public al 
municipiului Botoșani în urma achiziției.  

Cu cât cumpărăm, și dacă sunt alte interese, cred că avem comisii de la toate 
partidele de aici, comisii de negociere, după care venim cu un preț în Consiliul Local, pe 
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care îl votăm, dacă sunteți de acord, bine, dacă nu, tot bine. Riscul care este? Ca acest 
proprietar să vândă terenul, să facă ce dorește cu el.  

De ce am vrea un parc lângă Parcul Sucevei? Păi mi-aș dori să fie tot orașul acesta 
numai un parc. Vis-a-vis de Cornișa avem o zonă de agrement, pe care am scos-o la 
licitație, vis-a-vis de Cornișa. De ce avem așa? Cu cât mai mult spațiu vedere, cu atât mai 
bine, pentru că ne-am mândrit că am avut placheta prin care am fost declarat oraș verde, 
dar acum, când vrem să păstrăm Botoșaniul verde, votăm împotrivă. Așa sunt privații, fac 
ce doresc cu terenul și îl valorifică cum vor, mărinimia nu mai există, a fost odată. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – atunci am să vă rog să ne faceți 

dovada că ne-ați solicitat să ni se doneze terenul, o adresă de la E’ON care să spună că nu 
ni-l dau, ni-l vând, pentru că asta ați spus. Despre parcul de vis-a-vis de Cornișa, îl știu 
foarte bine, pentru că știu ce am inițiat și s-a întâmplat acolo, și au trecut peste doi ani și 
nu nea-m apucat de lucru, la spațiul vedere de peste spațiul verde, nu mai vorbesc de 
rețeaua electrică. Voi arăta dispozițiile de primar, cine trebuia să se ocupe de cumpărarea 
rețelelor de la E’ON. Întrebarea mea era dacă ne dau banii afară din casă, este parc, să ne 
spună ei că nu ni-l dau și nu ne fac parcarea, dați-ne dovada, și poate ne gândim să îl 
cumpărăm. Acum este spațiu verde și asigură tot ce trebuie acolo. 

 
Domnul consilier Constantin Liviu Toma – intervin pentru că voi vota acest 

proiect, susțin faptul că acea clădire, care este deținută în momentul de față de către 
DelGaz, poate fi considerate o clădire cap de perspectivă pentru toți participanții la trafic 
care circulă pe Calea Națională, cred că e o clădire care se vede de departe, se vede 
inclusive din zona industrială. Cu toții ne dorim ca acolo, într-adevăr, să nu apară o 
construcție care să umbrească celelalte clădiri existente, da, monument istoric. 

Am înțeles că domnul Flutur spune să îi cerem multinaționalei să investească, să 
facă un parc public cu acces pentru toți botoșănenii, eu nu știu, la nivel de municipiu 
Botoșani, dacă știți dumneavoastră o multinațională care a investit, a executat un parc și l-
a pus la dispoziția cetățenilor. Din acest motiv, cred că cel mai corect acolo, într-adevăr, 
este să rămână domeniul public al municipiului Botoșani, prin care toți cei care circulă 
prin zona respectivă să aibă acces nelimitat. 
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 13 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin 
Mugurel Flutur) și 3 abțineri (domnii consilier Andrei Amos, Cătălin Boboc și Maricel 
Corneliu Maxim). 
  
 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu 
firmele ce vor fi admise în Incubatorul de afaceri Botoșani – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei 
unor contracte de concesiune – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 
și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18). 
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Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului 
Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 
a municipiului Botoșani – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 
5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (18). 

 
Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
Modernizare str. Miron Costin, municipiul Botoșani, Județul Botoșani” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

 
Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parcare Aleea 
Școlii FN, Botoșani” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5,  

 
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – am urmărit materialele atașate, nu am 

găsit nicio planșă, niciun plan de amplasament, ok, se face pe Aleea Școlii, se face pe 
Curcubeului, pe Mihail Kogălniceanu, unde anume? Fără număr. În care capăt? Nu știm 
nimic. De ce nu se pun niște planșe, să avem și noi habar. Ne întreabă cetățenii unde se va 
face parcarea și nu știm ce să le spunem. Vă rog să atașați la fel, la planurile urbanistice 
care se discută aici, se votează, nu avem nicio planșă, nimic. Efectiv votăm în orb, nu știm, 
doar vedem niște titluri și niște descrieri. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (18). 
 Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare Aleea 
Curcubeului FN, Botoșani” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 
și nr. 5. 
 
 Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – oare ce ne făceam noi dacă nu 
apărea în viața noastră această firmă, Project nu-știu-care din Iași? Ce făceam noi? Nu mai 
avea cine să ne facă lucrările astea. O firmă cu un angajat. Mulțumim, noi votăm, până la 
urma urmei.  
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Andrei Amos). 

  
 Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare str. 
Mihail Kogălniceanu FN, Botoșani” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 
1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
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Modernizare Strada Smârdan”, municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică  - 
Laborator de analize medicale si Compartiment BK” – retras. 
 
 Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unor terenuri – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
  
 Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Locuințe 
sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de 
executat” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă 
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (18). 
 
 Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea unui 
teren cu destinația acces către S.C. Leila Boutique – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 
 
 Punctul 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind măsuri de 
administrarea a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. 
Tudor Vladimirescu intersecție str. Parcul Tineretului – retras. 
 
 Punctul 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea unui 
teren cu destinația acces, situat în str. 1 Decembrie nr. 1, către Vatavu Alin – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 
la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian 
Murariu).   
 
 Punctul 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor nr. 19, CF/NC 55694” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5. 
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 Domnul consilier Marian Murariu – aș dori să fac o completare la ceea ce a spus 
domnul consilier Marcel Gheorghiță anterior, planurile urbanistice se găsesc într-o 
secțiune a site-ului Primăriei municipiului Botoșani supuse dezbaterii publice, consultării 
publicului. Deci absolut toate planșele le găsiți acolo. Există planșele tuturor PUD-urilor și 
PUZ-urilor. 
 
 Domnul consilier Marcel Gheorghiță – noi când ajungem să le aprobăm aici, 
deja au trecut de dezbaterea publică, ar trebui să le căutăm. 
 
 Domnul consilier Marian Murariu – ele pot fi consultate atât în perioada 
consultării publicului, cât și pentru ședință, pot fi găsite acolo, e vorba de un click. 
 
 Domnul consilier Cătălin Boboc – cel mai bine ar fi să pună un link. 
 
 Domnul consilier Marcel Gheorghiță – sau o planșă, un plan de amplasament, e 
foarte simplu. 
 
 Domnul consilier Marian Murariu – atunci putem sugera domnilor de la 
Compartimentul informatic să atașeze un link pentru a putea vizualiza paginile, dăm un 
click pe link-ul respectiv și ne duce la planșe. Dar există, planșele sunt, întotdeauna sunt în 
dezbatere publică. 
 
 Domnul consilier Marcel Gheorghiță – dacă avem 10 proiecte de genul acesta, 
pierdem o grămadă de timp să intrăm. Sau de atașat un plan. 
 
 Domnul consilier Marian Murariu – mai simplu cu link, ca să vedem toate 
planșele. 
 Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – asta nu rezolvă problema 
amplasărilor fără număr. 
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți nr. 32, CF/NC 52138“ în 
vederea realizării obiectivului „desființare locuință și magazie, construire locuință P+1E 
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
  
 Punctul 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Calea Națională nr. 24H, CF/NC 
52632“ în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 
vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr.64, CF/NC 56376“ în 
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vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială Sp+P+E, foișor și 
împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, parter, ap. 
3 , nr. CAD./CF 52688- C1-U10“ în vederea realizării obiectivului „creare acces la 
fatada principala, construire balcon la fațada posterioară cu formă și dimensiuni egale cu 
cele de la etajele superioare și schimbare destinație din spațiu de locuit în cabinet 
medical” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă 
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (18). 
 
 Punctul 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, f.nr., CF/NC nr. 68261” 
în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fosă septică și împrejmuire 
teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, 
și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(18). 
 
 Punctul 33 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în 
vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fântână și împrejmuire teren” 
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 34 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Doboșari nr.108F, CF/NC 64945” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M ” – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor, nr. 11B, CAD/CF 69278” în 
vederea realizării obiectivului „Construire două locuințe cu garaj, utilități și împrejmuire 
teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, 
și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(18). 
 
 Punctul 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor, nr. 92, CF/NC nr. 6532” în 
vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și împrejmuire teren” – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
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 Punctul 37 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Dimitrie Rallet nr.26, 
CF/NC 65789“ în vederea realizării obiectivului „recompartimentări interioare și 
schimbare destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă în podul existent” – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin 
Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu). 
 
 Punctul 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – PC405/15, Aleea Pajiștei, fn, 
CF/NC 68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan teren în 
vederea construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur). 
 
 Punctul 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Victoriei, nr.20, 
mun.Botosani, CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului 
“construire imobil locuințe colective S+P+4E+5E(retras), amenajare parcare, 
împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare șantier – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă(domnul consilier Marian Murariu) și 2 
abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur). 
 
 Punctul 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Vulturului, nr. 2, mun. 
Botoșani, CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și 
împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 41 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie – 
august  2022 – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 
 
 Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – îl propun pe domnul Maxim 
Maricel. 
 

Fiind supus la vot împreună cu propunerea formulată, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
 Punctul 42 de pe ordinea de zi – Situația la data de 30.04.2022 a realizării 
indicatorilor financiari stabiliți prin contractul de mandat al directorilor și a indicatorilor 
aprobați prin BVC aferent anului 2022 (anexa 1, 2)  de către  S.C. Modern Calor S.A. 
Botoșani – a fost adusă în atenția consilierilor locali. 
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 Punctul 43 de pe ordinea de zi – Situația la data de 30.04.2022 a realizării 
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. Locativa 
S.A. Botoșani – a fost adusă în atenția consilierilor locali. 
 

Procesul-verbal de la punctul 1 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

 
Punctul 2 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării în perioada 9-10 iulie 2022 a unui eveniment cultural sportiv de 
către Asociaţia Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu municipiul Botoșani – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – dacă ei au cerut pe esplanadă, de ce 

le dăm pe strada Cuza Vodă? 
 
Domnul Iulius Gherase – pentru scenă, care va fi localizată pe esplanadă, s-au 

înțeles înțeles cu ceilalți, noi le concesionăm spațiul pentru chioșcuri și mese, pe stradă, 
care este a municipiului. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (18). 
 
Punctul 3 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 30.03.2022 privind acceptarea unor 
donaṭii – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă 
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (18). 
 

Punctul 4 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 
declararea bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul 
urban Șoseaua Iașului Botoșani – locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de 
interes public local și transmiterea în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani 
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, 
și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(18). 

 
Punctul 5 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, situat în str. Pod de Piatră nr 8B, 
municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere 
(domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur). 

 
Punctul 1 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru 

acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării 
Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea majorării 
capitalului social cu suma de 590.000 lei – este avizat favorabil de comisiile de 
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specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 17 voturi pentru – nu participă la vot domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

 
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

domnul preşedinte de şedinţă – consilier Dana Lăzăruc – declară lucrările şedinţei închise.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 
Consilier,                   Ioan Apostu                

         Dana Lăzăruc 
 
 

Redactat și dactilografiat,   
Alina Ecaterina Manolache 

 

 


